
TÁJÉPÍTÉSZ MSC 

VÁLASZTHATÓ DIPLOMATERV TÍPUSOK RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEI 

 

„A” típus: műszaki típusú terv/alkotás (objektum tervezés, rendezési terv) 

Komplex tájépítészeti tervezési feladat (kert- és szabadtér-építészeti terv, műemléki helyreállítási terv, 

településrendezési vagy –rehabilitációs terv) helyszíni vizsgálatokra,  irodalmi kutatásokra és a téma elméleti 

feldolgozására alapozott műszaki típusú terv (objektum tervezés, rendezési terv), amelynek rajzi munkarésze 

alapvetően tervlapokból áll és azokat posztereken mutatja be. A feladat jellegéből adódóan az előkészítő, 

alátámasztó szöveges munkarész viszonylag szerény terjedelmű. Ennek jellemzően az lehet az oka, hogy ezt a 

feltáró, vizsgálati munkarészt, illetve az előzetes kutatásokat már elvégezték, és a hallgató azok ismeretében 

végez egyedi alkotói munkát. Előfordulhat az is, hogy az alkotáshoz nem, vagy csak csekély mértékű szöveges 

munkarészre van szükség, például amikor az alkotó formai kísérleteket, megoldási variációkat kíván kidolgozni 

valamilyen probléma megoldására, kizárólag a művészi megoldásra összpontosítva. A tervlapokat bemutató 

poszterek mellett a szöveges munkarészt önálló kötetben kell dokumentálni, amelyhez csatolni kell a poszterek 

kicsinyített másolatait. 

Felépítése: 

 szöveges munkarész: 

 bevezetés (a témaválasztás indoklása, jelentősége, a munka célja max. két oldalon) 

 irodalmi áttekintés (a konkrét témára vonatkozó szakirodalom tömör ismertetése, az irodalmi források 

elemzése 

 a tervet megalapozó saját vizsgálatok, következtetések leírása 

 a terv szöveges alátámasztása (elvi kiindulás, koncepcionális és kompozíciós megfontolások, a tervezés 

főbb szempontjai stb.) 

 a terv szöveges leírása, bemutatása (műszaki leírás), valamint a választott tervi megoldás indoklása 

 összefoglalás (max. két oldal) 

 irodalom- és forrásjegyzék 

Tervi munkarész: 

 A tervezési feladat jellegének és a szöveges leírásban megfogalmazott koncepciónak megfelelő tervezői 

megoldás részletes bemutatása kasírozott tervlapokon, amelyek együttesen alkalmasak a hallgató tervezői 

készségének, feladatmegoldó képességének megítélésére. A poszterek száma, léptéke, kidolgozási mélysége a 

választott tervezési feladattól függ. 

 A hallgató  a konzulenssel köteles egyeztetni a kidolgozandó tervlapok számát, tartalmát.. 

Diplomadolgozatok növényalkalmazással kapcsolatos kritériumai: 

A jelölt köteles a dolgozat beadása előtt legalább 1 alkalommal konzultálni a dendrológia csoport valamelyik 

tanszéki munkatársával, ahol a tervezett növényalkalmazás bemutatása mellett igazolja hogy a dolgozat 

célkitűzéséhez szükséges növényfelméréseket, kiültetési terveket, növénylistákat, táblázatokat (kivágandó, 

megtartandó, pótlásra javasolt fajok…) elkészítette. 



Tervezési feladatnál szükséges  

- a növényfelmérés jegyzőkönyve, melynek elemei: 

 latin név, magyar név, egészségi állapot, törzs körméret, fenntartási javaslat 

- a növényállomány szöveges értékelése, 

- a növényalkalmazási koncepció szöveges bemutatása, 

- növénykiültetési terv:  

 a növények egyértelmű jelölése (a szakmában elfogadott módon) 

 pontos helye 

 darabszám, 

- a telepítendő növények listája, melyben a lombhullató fák, örökzöldek, cserjék, évelők, egynyáriak 

csoportosítva jelennek meg. 

A diplomaterv szövegének minimális és maximális terjedelme: 

„A” típus: 30–60 oldal (alátámasztó vizsgálati anyagok mellékletbe rendezése korlátlan terjedelmű) 

 

„B” típus: fejlesztési jellegű terv/tanulmány/koncepció (objektum, település, térség) 

Olyan tájépítészeti komplex fejlesztési típusú kutatási, tervezési feladat helyszíni vizsgálatokra, irodalmi 

kutatásokra és a téma elméleti feldolgozására alapozott megoldása, ahol a választott témából fakadóan az 

előkészítő, elméleti (szöveges) feltáró munka és szövegesen kifejthető feladat megoldás legalább akkora súlyt 

képvisel, mint a tervi munkarész. A kutatómunka jellemzően a szakirodalmi feltárásra szorítkozik, önálló 

forrásfeltárás nem szükséges, kivéve, ha az a tervezési munkarész megoldásához elengedhetetlen, vagy 

valamilyen kézenfekvő dokumentum feldolgozása jelentősen gazdagítja a munkát. A tervi munkarész mélysége a 

program, koncepció szintnek  megfelelő. A tervlapokat a szöveges munkarészhez szükség szerint lehajtogatott 

formában kell csatolni. 

Felépítése: 

szöveges munkarész: 

 bevezetés (a témaválasztás indoklása, jelentősége, a munka célja max. két oldalon) 

 irodalmi áttekintés (a konkrét témára vonatkozó szakirodalom tömör ismertetése, az irodalmi források 

elemzése) 

 a választott feladat megoldását megalapozó saját vizsgálatok, következtetések részletes ismertetése, leírása 

(adatgyűjtés, feldolgozási, értékelési módszer, eredmények, következtetések, saját megállapítások leírása) 

 a feladat-megoldáshoz tartozó terv szöveges alátámasztása (elvi kiindulás, koncepcionális és kompozíciós 

megfontolások, a tervezés főbb szempontjai stb.) 

 összefoglalás (max. két oldal) 

 irodalomjegyzék 

Tervi munkarész: 

 A feldolgozott téma jellegének és a szöveges leírásban megfogalmazott koncepciónak megfelelő kasírozott 

vagy hajtogatott tervlapok, amelyek a szöveges munkarészekkel együttesen alkalmasak a hallgató mérnöki-



kutatói képességeinek,  tervezői készségeinek, megítélésére. A tervlapok száma, léptéke, kidolgozási mélysége 

a választott tervezési feladattól függ,  A hallgató  a konzulenssel köteles egyeztetni a kidolgozandó tervlapok 

számát, tartalmát.. 

A diplomaterv szövegének minimális és maximális terjedelme: 

 „B” típus: 50–80 oldal (mellékletekkel együtt max. 100 oldal) 

 

 „C” típus: tudományos kutatás, módszertani tanulmány 

Tájépítészeti kutatási feladat irodalmi források elemzésére és a téma elméleti feldolgozására alapozott 

megoldása. (pl. vizsgálati és értékelési módszerek, a társtudományok eredményeinek alkalmazása tájépítészeti 

feladatok megoldásához, tájépítészet-történeti kutatások, tervezési irányelvek kidolgozása stb.), amelynek során 

a hallgató új tudományos eredményekre jut. Az ilyen típusú diplomaterv döntően az irodalmi kutatásokat, a 

vizsgálatok, értékelések eredményeit és az ezekre alapozott következtetéseket összefoglaló szöveges 

munkarészekből áll, amelyet a kutatás alátámasztására táblázatok, grafikus illusztrációk, rajzi, ill. szükség szerint 

tervi mellékletek egészítenek ki.  

Felépítése 

szöveges munkarész: 

 bevezetés (a témaválasztás indoklása, jelentősége, a munka célja max. két oldalon) 

 irodalmi áttekintés (a konkrét témára vonatkozó szakirodalom tömör ismertetése, az irodalmi források 

elemzése) 

 saját vizsgálatok, következtetések részletes ismertetése, leírása (adatgyűjtés, feldolgozási, értékelési 

módszer, eredmények, következtetések, saját megállapítások leírása) 

 az eredmények és a következtetések leírásánál a vizsgálatok eredményeit kell összevetni az irodalmi 

adatokkal, ill. itt lehet megfogalmazni az eredményekből levezethető önálló megállapításokat valamint ezeknek 

az irodalmi források megállapításaival való összevetését 

 rajzi, grafikai mellékletek, illusztrációk, tervmellékletek (ezek a témával kapcsolatos megállapításokat, 

eredményeket igazolják, vagy támasztják alá, de lehet az elért eredmény bemutatásának fő formája is rajzi 

kivitelezésű – ezt a témától függően a szöveg közé is lehet tördelni 

 összefoglalás (max. két oldal) 

 irodalomjegyzék 

A diplomaterv szövegének minimális és maximális terjedelme: 

 „C” típus: 50–100 oldal (alátámasztó vizsgálati anyagok mellékletbe rendezése korlátlan terjedelmű) 

 

 

 

 

 

 



típus MA MSC „A” típus MSC „B” típus MSC „C” típus 

téma objektumterv (1 - 5 

ha, közkert, köztér, 

közpark, 
intézménykert, 

landart stb.), vagy 
kertművészeti-

elméleti téma 

objektumterv  

(1 - 5 ha, közkert, 

köztér, közpark, 
intézménykert stb.) 

– hangsúly a 
műszaki tartalmon 

objektum- (5 ha-

nál nagyobb) vagy 

rendszerterv, 
elméleti témával 

kombinált terv 

elméleti téma 

szöveg 30-60 oldal 
(elméleti: 80-100 

oldal) 

40-60 oldal 50-80 oldal  80-100 oldal 

poszter / 
tervlap 

tetszőleges 
formátumú, 

kasírozott vagy 
tekercselt (min. 5 

db) + egy 
szabvány méretű 

összefoglaló 

poszter (kiállításra) 
+ egyéb (pl. blog, 

portfolió, 
installáció, 

művészeti projekt) 

tervdokumentáció a 
kötet 

mellékleteként + 
egy szabvány 

méretű 
összefoglaló 

poszter (kiállításra) 

tervdokumentáció a 
kötet 

mellékleteként + 
egy szabvány 

méretű 
összefoglaló 

poszter (kiállításra) 

mellékletben lehet 
+ egy szabvány 

méretű 
összefoglaló 

poszter (kiállításra) 

konzulens belső (+ külső) belső (+külső) belső (+külső) belső (+külső) 

makett van (kivéve ha a 

téma nem 

indokolja) 

opcionális nincs nincs 

védés vetített + 

poszterek + makett 

+ egyéb 

vetített + tervlapok vetített + tervlapok vetített 

 


